
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n.o 9/93, de 22
de Junho, 0 Conselho de Ministros determina:

Unico. E autorizada a mudan~a de titularidade da Radio
e Televisao Miramar Jose Guerra, para a Rede de Comunica~ao
Miramar, Limitada.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Outubro
de 2008.

Publique-se.

A Primeira-Ministra, Lul.m Dias Diogo.

de 30' de Dezembro

Nos termos do disposlo no artigo 16 do Decreto n.O9/93, de 22
de Junho, 0 Conselho de Ministros determina:

Unico. E autorizada a mudan~a de titularidade da Radio VOR,
do Partido Renamo, para a empresa Nova Difusao, Limitada.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Outubro
de 2008.

Publique-se.

A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n.O9/93, de 22
de Junho, 0 Conselho de Ministros determina:

Unico. E autorizada a mudan~a de titularidade da Radio Maria
do Arcebispado de Maputo, para a Associa~ao da Radio Maria
Mo~ambique.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Outubro
de 2008.

Publique-se.

A Primeira-Ministra, Luisa Dim Diogo.

Nos term os do disposto no artigo 16 do Decreto n.o 9/93, de 22
de Junho, 0 Conselho de Ministros determina:

Unico. E autorizada a mudan~a da denomina\ao das esta\oes
RTK-Radio e RTK - Televisao, para KFM e KTV respectivamente.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Outubro
de 2008.

Publique-se.

APrimeira-Ministra. Luisa Dias Diogo.

de 30 de Dezembro

Havendo necessidade de concelar a Funda~ao Malangatana
Valente Nguenya a qualidade de sujeito de direito, ao abrigo do
disposto na alinea f) do n.o 1 do artigo 204 da Constitui~ao da
Republica e do artigo 158do C6digo Civil, 0 Conselho de Ministros
determina:

Unico. E reconhecida a Funda\ao Malangatana Valente
Nguenya a qualidade de sujeito de direito com personalidade
jurldica. .

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 14 de Outubro
de 2008.

Publique-se .

. A Primeira-Ministra, Luisa Dias Diogo.

Resolu~ion:'6112008

de 30 de Dezembro

Havendo a necessidade de dotar 0 Governo de uma PoHtica
de Estradas que responde a actuais necessidades do pais, 0

Conselho de Ministros. no uso das competencias que Ihe san
atribuldas pela allneaf) do n.O1do artigo 204 da Constitui\ao da
Republica, determina:

Artigo 1.E aprovada a Politica de Estradas, em anexo, que faz
parte integrante da presente Resolu\ao.

Art. 2. E revogada a Resolu\ao n.O50/98. de 28 de Julho.

Aprovada pelo Conselho de Ministros, aos 21 de Outubro
de 2008.

Publique-se.

A Primeira-Ministra. Luisa Dias Diogo.

I. Introdu~ao

Mo\ambique e urn pais vasto. cuja principal actividade
econ6mica e a agricultura. 0 transporte rodoviario e 0 principal
modo de transporte e garante a movimenta\ao de cargas e
passageiros, constituindo 0 meio de acesso aos restantes modos
de transporte. Como consequencia, as estradas san infra-
estruturas de transporte nas quais se concentra, na actualidade,
o principal esfor\o de investimentos do pais.

II. Diagn6stico

2.1. A rede de estradas classificadas de Mo\ambique consiste
em cerca de 30000 quil6metros de estradas, dos quais cerca de
20% san estradas pavimentadas. Com a implementa\=ao dos
programas de reabilita\ao e manuten\ao de estradas no perlodo
1997 - 2007. foi posslvel a redu\ao da rede de estradas
intransitaveis de 77% para 8% e 0 aumento da percentagem de
estradas em condi\oes boas e razoaveis de 7% para 69%.

2.2. Como consequencia, foram alcan\adas melhorias
significativas nos padroes e na transitabilidade da rede de
estradas classificadas que resultam numa redu\ao de tempos de
viagem para os utilizadores.

2.3. A Polltica de Estradas aprovada pela Resolu\ao n.o50/98,
de 28 de Julho, do Conselho de Ministros, definia como
prioridades a reabertura de estradas e 0 restabelecimento dos
principais. corredores de transporte ap6s anos de continua
deteriora\ao. A Estrategia para a Redu\ao de Pobreza Absoluta



(PARPA II) e as mud~ln<;as no ambiente econ<lmlco. social,
financcirn c instilUcion.\1 do pals. no qual se insere 0 Sector uc
Estradas. niarn novos desafios e oportunidadcs a este se\.·tor.

2.4. Para fazer face ans uesafios que se colocam. irnpilc-se
novas formas de gestao baseadas numa abordagem inlegrada
do sector. harrnoniza<;flo dos procedimenlos dc contrata,,'ao.
!!Cslao financeira. sistema de inforrn~H.-ao.hem como a rnonitoria
~ avali.H.-ao uo sector. all'aves de urn quadro de avalia<;ao de
dcsernpenho cbs actividades. A Polltica de ESlradas devc. pois.
reflectir os avan<;os tccnol<lgicos e as novas ideias sobre a
adrninistra<;ao de estradas.

3.1. A presente Politica de Estradas tern como visao ckvar.
permanentemente. 0 Indice de transitabilidade rodoviaria, all'aves
do aurnento da percentagcrn de cstradas em condi<;oes boas e
razoa veis, de modo a assegurar a circula<;ao de pessoas e bens
durante todo 0 ano. 0 que ira facilitar 0 escoamento dos pruduto"s
agrfcolas dos centros de produ<;ao para os de comercializa<;ao.
contribuindo para a mclhoria das condi<;ocs de vida das
popula<;()cs.

J2. Esta politica integra-se e harmoniza-se com as rcstantes
politicas sectoriais do Governo. por forma a garantir a
rentabilidade dos investimentos realizados na rede de estradas.
com 0 objectivo de reduzir os actuais custos de opera<;ao dos
veiculos e cstimular 0 desenvolvimento harmonioso da economia
do pais que depende da conjuga<;ao permanente das cstratcgias
de desenvolvimento e a Polftica de Estradas.

IV Missao
,t.]. No contexto actual, a missao do Governo aponla para 0

fortalecimento e a manuten<;ao em born estado dos corredores
principais e das liga<;6es entre as capitais provinciais. As
necessidades crescentes da popula<;ao rural no domlnio da
melhoria de acesso aos nlveis provincial e distrital serao
atendidas atraves de interven<;oes dirigidas, concebidas para
garantir a passagem pelos pontos crfticos, ao longo das estradas,
durante todo ano. Assim, haveni a maximiza<;ao da acessibilidade
dos seus cidadaos, garantindo-se uma rede equilibrada e bem
mantida que permita servi<;os de transporte eficientes e seguros.

V.Objectivos

5. I. No Ambito de Desenvolvimento Nacional:

Os objectivos neste domlnio san:

a) Integra<;ao nacional: estabelecimento de uma rede de
estradas que assegure a mobilidade de pessoas e bens
a nlvel nacional;

h) Crescimento econ6mico: estabelecimento de acesso as
~lreas com potencial agricola, turfstico, industrial e
ri<:asem rccursos naturais;

c) Alivio il pobreza: l"acilita<;aode acesso as zonas rurais,
permitindo a cria~'ao de oportunidades de emprego.
<:llnstruc;ao de escolas, instala<;oes de servi<;os de
sallde e outros servi<;os sociais;

dl Integra~'ao regional: prornover a continua reabilitac;ao e
manuten,,'ao das estradas que integram os <:orredores
interna<:ionais. em particular para os paises vizinhos
sel11aces so ao mar;

c) COl1ler<:io:desenvolvimento de uma rede de estradas
que estimllic II crcscimcnlll ecol1l1mico. rcduzindo
custos de transporte e forneccndo a<:CSSll aos
mercadlls; criac;ao de condi<;oes que fa<:i1itcl11a tro<:a
de mercadorias agrfclllas. assegurando uma emrega
fi~ivele uma l'omercializa,ao oportuna da produ<;ao a
urn prcc;o razmivel.

5.2. No Ambito da Coordcna,ao Inter-Sectorial:

Neste domfnio, os sectores principais a ter em conta sao:

a) Agricultura e desenvolvi~ento rural: pri()rizar os
investimentos na manuten<;ao das redes ter<:i~iria.
vicinal e nao classificada que permitem 0 cscoamento
da produ,ao agricola e 0 acesso its zonas <:omgrandes
aglomerados popula<:ionais. para facilitar a presta<;ao
de servilYos b~lsiClIS;

b) Turismo: prestar especial aten<;ao ao a<:CSSllas areas
priorit~lriasde investimento llIristi<:o,dada a importiincia
econ<lmica do turismo e 0 potcncial do scu crcscimc!llo;

c) Industria, minera<;ao, energia e rccu.rsos naturais:
proporcionar uma rcde de suportc adcquacla para os
grandes projectos de encrgia. minas. indLlstria e
explora<;ao de recursos natllrais;

d) Transporte: garantir que a rede de estraclas opere em
complementaridade com outros l11odosde transpllrte.
como 0 marltirl1o, ferroviario e aereo.

VI. Principios Fundamentais

6.1. Des<:entraliza<;ao:a descentraliza<;ao no Sector de Estradas
serLi a<:ompanhada pclo fortalecimento das capacidades locais
'IllS niveis provincial, distrital e municipal, de modo a que estes
possam cumprir com as actividades de reabilita~'all e manuten<;ao
da rede de estradas sob sua responsabilidade. Para 0 efcito, 0

Governo promovera aC~'()estendentes a cria<;ao de capacidades
para a gestao dos programas de estradas, incluindo a fonn~H;ao
dos seus agentes e dos pequenos empreiteiros.

6.2. Manuten<;ao: a manuten<;ao de estradas c uma actividade
prioritaria que garante a rentabilizac;i)o dos investimentos
realizados na rede rodoviLiria. A constrLl<;aoe/ou reabilita<;ao de
estradas deve ser precedida da garantia de recursos par.\ posterior
manutenc;ao. 0 Governo promovera as medidas necessarias para
se dar prioridade a manuten<;ao de estradas, dando aten<;ao
especial it manutenc;ao periodica, promovendo medidas que
incentivem a qualidade e garantindo a sua susteritabilidade e
financiamento regular, atraves de fundos obtidos de taxas
especfficas de utiliza<;ao.

6.3. Transitabilidade: priorizar a cria<;ao das condi<;()es de
aces so as comunidades cujas .estradas sao de diffcil acesso
durante 0 perlodo chuvoso. Deve-se promover a adopc;ao de
estrategias que permitam interven<;Oesdireccionadas, apenas para
os IOcaisque impedem, com regularidade, a passagem de viaturas,
aumentando a transitabilidade das estradas rurais.

6.4. Investimentos: as estradas identificadas para a <:onstru<;ao
e reabilitalYaodevem ser selecionadas.numa base socio-economica
e com objectivo de desenvolver a rede de forma equilibrada,
proporcionando urn nlvel de servic;o que corresponde ao nlvel
de tr:ifego e ao custa total da estrada ao longo da sua vida. Os
investi~entos so devem ser feitos se houve; a garantia de que
os respectivos custos de manuten<;ao estao assegurados. Devem
ser levadas em conta as condic;oes locais e os materiais existentes,
aplicando padr6es de constru<;ao e manuten<;ao que permitam
que sejam mantidas com os recursos disponiveis.

6.5. Concessoes de estradas e pontes e outras formas de
gestao: para garantir a manuten<;ao permanentc equal idade das
estradas, 0 go verno promover:i as parcerias pliblico-privadas
para a construc;ao, operac;ao e manuten<;ao de algumas estradas.
priorizando os corredores de desenvol v imento. all'a vcs de
contratos de concessao. Para alcm das <:oncessoes, 0 Governo
promoverLi 0 envolvimento do sector privado e <:omunidades
locais nas actividades de estradas e servic;os conexos, alrav~s
de contralos de gestao. prestac;ao de scrvi~os. forneci menlo
continuo e outros.

6.6. Financiamento: 0 Governo aumenlara as fontes de
financiamento disponlveis an Sector de Estradas permitindo. de
forma gradual, a redu,ao da propon;ao dos invcstimentos
tinanciados pelos parceiros de dcsenvolvimento.



(,.7. Dcscll\'o",mcnto do scdor privado: 0 SCdllr dc Estradas
tcm niadll oportunidacks para a pronHH.;ao Ja industria dc
~'onstnl,ao c 0 GO\Trllll continuar,i a intcnsificlr ac~'()CS para
quc 0 scctor pri\aJonacional possa c\trair bcndicillS crcsccntcs
para 0 JCSCl1\O"'illlcnlo dcsta indllstria. privikgiando a promo~'ao
ck pequenos ~'mprcitciros IOC'lis.

(,.S. Re~'ursos Joc,lis: a gestao de estradas e ,I C\ccu~'ao das
(lbras dc constru~·Jo. rcahilita,ao e manutcn,:"o dc estradas SJO
actividadcs dlspcndiosas que. para garantirclll a sua
sustentabiliJacl<: c reduzircm os scus custos. develll. de lllaneira
crcscentc. scr c.\ccutadas COIll rccursos Illcais. particularmente
lllaleriais.cmpreitciros.consultores e comunidades locais. Assim.
o Governo continuara a promovcr ac<;iies quc visell1:

a) Maior utili/.a,ao ell' matcriais locais:
h) Invent'\rio. (onsolida~'ao c cxpans:"o dos cstudos Jc

il1\'cstiga,ao dos lllateriais locais:
c) Prc1l11c'\'ao da participa~'ao dc instituil;()CS cl<:cnsino e

invcstiga~'ao c conlrtllo de qualidadc por entid:ldes
nacionais;

el) Utiliza,ao inlensiva dc mao-Jc-obra local. garantlndo-sc
emprego as popula,c1es rurais: tomando semprc em
considera,ao as questocs de genero; .

e) A cria~'ao c desenvol vimento das Associa,clcs de Estradas.

6.9. Garantia das zonas de prote(sao parcial das estradas: 0

Governo garantira a protec<;ao das areas destinadas ao
alargamento e descnvolvimento de sen:i<;os de estrada.

6.10. Prekrcncias locais: 0 Governo priorizara a utiliza<;ao de
Clllpresas Im:ais e (I uso dc recursos locais, incluindo a gera<;ao
dc clllprego intensivo no Sector de Estradas. 0 uso de
ell1preiteiros e consultorcs locais passa pela adop<;ao de
proccdimentos simplificados de contrata<;ao e pagamentos dentro
dos prazos. devendo ser niadas oportunidades de contratos
apropriados para cmpresas locais e incluida a prefereneia
domestica dc form;1 cxplicita nos concursos.

6.11. Tcc:nologias apropriadas: 0 Governo incentivar;\ a apli-
ca<;ao de tccnologias apropriadas e utiliza~'ao de recursos locais
com vista ;1 redu,ao de custos. sem prejuizo da qualidade
desejada.

VII. Prioridades do sector

7.1. Estradas primarias: 0 Governo promoven\ a manuten<;ao
permanente e a rcabilit<1<;ao da rede de estradas primarias,
pa vimentando as que, sendo de terra ou terraplenadas, possuem
urn trakgo elevado, <1ssegurando que a rede se mantenha na
condi<;ao de boa ou razoavel, durante todo 0 ano.

7.2. Estradas secundarias: 0 Governo promo vera a reabilitac,:ao.
manuten<;ao e a transitabilidade permanente das estradas
secundarias, terraplenando ou pavimentando as que, sendo de
lelTa possuem urn tr:ifego medio. assegurando que a redc se
mantenh" na condi~'ao dc boa ou razoavel, durante todo 0 ano.

7.3. Estradas lerci;\rias: 0 Governo promo vera a transitabilidade
permanente dc estradas terci,irias, sobretudo as que ligam as
sccles distritais as capitais provinciais e com trafego e1evado,
rescryando-se a Autoridade Nacional de Estradas 0 poder de
inlerromper temporariamente, durante a epoca chuvosa, a
~'irc ul a~'ao de \eiculos caso 0 lransi to destes possa resultar na
degrada~'ao cbs vias.

7.4. Estradas vicinais: 0 GoverJlo promo vera continuamente a
transitabilidadc cbs eSlradas vicinais, priorizanclo as quc telll
maior impaclo na rcdu<;ao cia pobra:t. reservanclo-se;\ Autoriclade
Nacional de Estr<1das u poder de interrompcr tClllpor'lriamellle.
durante a epoca chu\osa. a circula\'~lo de vdculos sc 0 tdnsito
elestas possa resultar na elcgrada,ao cbs \'ias.

7.5. Pontes c outras obras de artc.: os prujcctos dc re;ibil ita~'a(\
e1c estradas .primizarao a reabilita,Jo c rcconstru~'Jo e1efinitiva
elc pontes e outras obr<1s de ai'll', substituindo progressivamente
as pontes metalicas e de madeira pelas de bdao. 0 Governo
promovera projectos especificos de reabilitac,:ao e constru<;ao de

pontes e oUlras obras elc artc, com uso de matcrial local, quc
conlribuirao par;t a mclh,.ria dc lransitabilidadc da rcelc de
cSlradas.

7.6. [slradas nao dassiliC:,ldas: a gestao de cstradas nao
classificadas ira permaneccr sob rcsponsabilidade das
aUlmidadcs clistritais. que c1cvcrao priorizar a manutcnc,:ao
daqudas que t~m maiur impaclo no descnvol vimento do disti·ito.
Para 0 ekito. 0 (Joverno promovera a politica dc dassifi(,<I~'ao dc
cstradas. aprofundando os criterios. de forma <1assegurar que os
investimenlos. que sao escassos, sejam justificaelamcnte
apl icados.

7.7. Estradas municipais: a gestao e desenvolvimento das
cstradas municipais cslarao sob respnnsabilidade das autarquias
Iuclis. 0 GO\erno cstabelecera regras a serem observadas pebs
~\utarquias locais nu desenvnlvimento e manuten<;ao das estradas
l11unicipais. hem como apoiar no financi<1mento da manuten,ao
dcst a redc ell' cst radas.

7.8. COITcclorcs internacionais de transpnrte: a situa\'ao
geografica e eSlr;llCgi~'a de MO~'ambique com relac,:ao a varios
porlos maritimos que scn'em os parses vizinhos do interior.
clcterrnina a existencia de corredores de transportc dosmesticos
e inlernacionais, que possuam infra-eslruturas rodoviarias
importantes. 0 Govcrno prornovera a continua,ao da reabilitac,:ao
das estraclas que integram os c:orredores internacionais. dando
atenc,:ao especial ans corredores de Nacala, Beira e Maputo.

7.9. !\cesso ;IS grandes cidades: 0 Governo promo vera 0

estabelccimcnto de acessos alternativos as grandes cidades,
all'aves da constru<;ao de novas estradas, bem como rcabilitac,:ao
e pavirnenta<;ao das existentes.

VIII. Formayao e capacitayao do sector
8.1. Desenvolvimento dos recursos humanos: 0 factor humano

desempenha um papel preponderame e determinante no sucesso
do sectOr. 0 Governo promovera a exp;lI1sao do program a de
desenvolvimento de recursos humanos em curso. all'aves de
ac<;oes tais como:

a) Retenc,:ao de quadros;
b) InstituciOrializa<;aq da forma~'ao profissional com ampla

panicipac,:ao dos utentes;
c) Formac,:ao e cap<1cita<;ao paratodos os niveis e entidades

directa ou indireclamente ligadas ;IS estraJas. tomando
em considerac,:ao as questoes de genero.

8.2. Capacita<;ao do sector privado: 0 Governo promovera a
criac,:ao de oportunidades para empreiteiros locais allmel1larem
os conhecimentos e experiencia na execu<;ao de obras, em
particular na constru~'ao de estruturas e pavimenla~'ao de
estradas.

8.3. Capacita<;ao dos agentes locais do Estado e comunidades
locais: o Gaverno promovera a formac,:aa e capacitac,:ao das
agentes do Estado a nivel dos distritos e postos administrativos.
das autarqllias e das comunidades locais em materias de estradas.

IX. Outras areas de intervenyao

9.1. Sinalizac,:ao rodoviaria: os acidel1tes rodoviarios implicam
elevados clanos humanos e materiais ao pais. As fataliclades dos
acidentes rodoviarios vitimall1 principalmente os estratos
populacionais em idade activa. a aumcnlo da extensao e a
melhoria das condic,:oes gerais d<l rede de estradas impiiem que
as vias se adaptem c<lda vez mais ;IS necessidades. c exigcnci<ls
da seguran<;a rodoviaria. 0 Governo prol11ovcr:i a colocac,:ao.
rnanuten,}o c preserva<;ao cia sinaliza<;ao rodoviaria. reduzind()
as actuais dcfici~ncias, inccnti vando a part icipa<;ao e as iniciativas
du sector privado e das autoridades locais, tornando assim as
estradas mais eomunicativas c seguras.

9.2 Prcserva\ao das infra-estruturas do: cslr;ld;ls: () Governo
prol11overa a cria<;~lo de l11ecanismos que permitam a preven~'ao
dc danos ao pavimento. sobrellldo all'aves e1c lll11controlo eheaz
do peso dos veiculos. de modo a garanlir a preserva<;ao dos
investimentos fcitos na redc de estradas.



9.3. Protec<;ao ambiental: embora as estradas tenham urn
impacto positivo global no ambiente, as actividades de estradas
sao desenvolvidas procurando-se mitigar os danos que a sua
constru<;ao, reabilita<,:ao, manutcnr;ao e utilizar;ao possam
acarretar. 0 Governo continuara a zelar pelas normas de defesa
do ambiente a serem seguidas na execu<;ao de trabalhos de
cstradas e que devem fazer parte das especifica<;oes dos
documentos de concurso para a execur;ao de obras.

9.4. HIV/SIDA: a necessidade de implementar programas e
medidas efectivas de divulgar;ao e de redu<;ao de HIV/SIDA nos
locais e areas influenciadas por trabalhos de construr;ao de
estradas e sobejamente reconhecida pelos responsaveis do
Sector de Estradas. Assim, 0 Governo promovera a participa<;ao
de todas as instituir;6es e organismos ligados :1 prevenr;ao ao
combate HIV/SIDA na implementar;ao de program as de HIV/
SIDA em todas as actividades do sector.

9.5. Genero: 0 Governo promovera a participar;ao equitativa
do (Jenera nas actividades de estradas.

9.6. Cooperar;ao regional: a localizar;ao geografica de
Mo<;ambique requer 0 refor<;o do relacionamento dir~cto e
permanente com outros pafses da Regiao Austral de Africa,
nomeadamente no intercambio de ideias e na harmonizar;ao dos

. tra<,:ados e gestao das redes vi,lrias. 0 Governo mantera uma
actividade contfnua de intercambio e coopera<;ao com os
organismos da regiao e dos pafses vizinhos, dando uma aten<;ao
especial a SADC, tendo em vista a integra<;ao crescente das
redes de estradas e dos procedimentos de gestao.

9.7. Coopera<;ao internacional: 0 Governo continuara a
incentivar os Parceiros de Desenvolvimento no Sector de
Estradas para que, progressivamente, venham a transformar a
sua participar;ao financeira centrada nos projectos especfficos
em programas integrados do sector.

Glossario

Concessao e a transferencia da responsabilidade do Governo
na constru<;ao, opera<;ao e manutenr;ao de certas rodovias para
o sector privado, mediante determinadas condir;6es fixadas no
contrato de concessao.

Descentralizac;ao e a transferencia dos poderes de gestao
da rede de estradas, sob jurisdir;ao provincial, distrital e municipal,
dos orgaos centrais para os de provfncial, distrital e municipal.

Estrada classificada e a estrada a qual haja sido atribufda
uma classe.

Estradas municipais sao estradas nao c1assificadas, sujeita
ajurisdir;ao de uma autoridade municipal.

Estradas nao c1assificadas sao todas aquelas que nao
constam da lista do sistema de classificar;ao de cstradas, incluindo
as estradas municipais.

Estradas primarias san as que formam a rcde principal ou
primaria estabelecendo a liga<;ao entre cidades capitais entre si.
capitais provinciais e as cidades, capita is provinciais e os portos
principais e capitais provinciais e os postos importantes das
fronteiras com os pafses vizinhos.

Estradas secundarias sao as que formam a rede secundaria,
complementando, a malha principal, estabelecendo as ligar;6es
entre estradas primarias entre si, capitais provinciais com portos
marftimos e tluviais, estradas prirnarias com empreendimentos
econ6micos de elevado interesse, estradas prirnarias corn postos
fronteirir;os.

Estradas terciarias sao as que estabelecern a ligar;ao entre
estradas secundarias entre si, ou estradas prirnarias com
secundari,\s, sedes de distritos entre si , sedes de distritos e
postos e postos adrninistrativos. sedes distritais com
ernpreendimentos econ6rnicos de elevado interesse.

. Estradas vicinais sao as estradas que estabelecern a liga<;ao
entre estradas terciarias entre si, postos adrninistrativos entre si
e postos administrativos e outros centros populacionais.

Investimento e alocar;ao de recursos financeiros para
construr;ao, reabilitar;ao e manutenr;ao de estradas.

Manutenr;ao de rotina e urn conjunto de trabalhos que tern
lugar corn urna periodicidade inferior a urn ano, para evitar danos,
deteriorar;6es r<lpidas, constitufdos fundamental mente por corte
de capirn, lirnpezas, rerno<;ao de detritos, tapamento de buracos
ou nivelamentos.

Manutenr;ao peri6dica e a que e realizada em intervalos de
varios anos, para conservar a integridade da carnada de desgaste
da estrada e integram a renovar;ao da superffcie e reparar;6es
limitadas, excluindo trabalhos de modificar;ao substanciais da
estrutura do pavirnento.

Politica de estradas e 0 conjunto de directivas aprovadas
pelo Governo sobre a conservar;ao, usa, construr;ao e
desenvolvimento das estradas publicas enquanto infra-estruturas
viarias.

Reabilitac;ao de uma estrada e a actividade executada numa
estrada ap6s 0 pavimento ter chegado ao fim da sua vida util,
com objectivo de restaurar;ao da sua integridade estrutural.

Transitabilidade e a capacidade da estrada de permitir ou nao a
passagem de viaturas sem tracr;ao as quatro rodas durante os doze
meses do ano, sem interrupr;aes superiores a quinze dias.


